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Gå-på-mod, 
pitch og pizzaer
Alle nødvendige ingredienser var til stede, da 14 unge fremlagde deres iværksætterideer i 
Remisen i Næstved.

Det sprudler med energi til at realisere nye ideer til 
at starte egen virksomhed op blandt unge i Dan-
mark. I hvert fald hvis man skal generalisere ud fra 
de unge ZBC-elever, der tirsdag den 12. november 
var samlet i Remissen i Næstved for at præsentere 
deres iværksætterideer. Mødet i Remissen var kul-
minationen på deres deltagelse i projekt “Kørekort i 
Iværksætteri”, som de over ti tirsdage eftermiddage 
havde fulgt med stor entusiasme. 

GODT RUSTET
Undervejs i projektet har de unge iværksætterspir-
er fået et mere detaljeret kendskab til iværksætteri 
og mulighederne for at starte egen virksomhed. De 
er blevet introduceret i faglige emner som f.eks. 
økonomi og regnskab, salg og marketing, forretnings- 
planer og -udvikling. Men de er også blevet mentalt 
rustet gennem indblik i, hvad et iværksætterliv kan 
byde på af udfordringer. Og så har de arbejdet med 
deres personlige fremtræden og performance ved at 

Kørekortet til egen virksomhed er i 
hus for 14 elever fra ZBC i Næstved, 
der her er parate til at gå på scenen 
og fremlægge deres forretningside.
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FAKTA OM 
“KØREKORT I 
IVÆRKSÆTTERI”

Projekt “Kørekort i Iværksætteri” har kørt 
over ti gange i efteråret 2019 i regi af ZBC 
Næstved med elever fra HHX og EUX.  Valg- 
faget ”Kørekort i iværksætteri” afholdes 
som en del EU-socialfondsprojektet ”Under-
visning i iværksætteri”. Det er underviserne 
Flemming Krabbe, Henrik Ross og Yvonne 
Madsen, der har sammensat et forløb, hvor 
unge iværksættere deler ud af egne erfa-
ringer på rejsen som iværksættere. 

skulle pitche (= præsentations- og salgstale) - deres 
forretningside i et større forum på Remissen.

SPEJLER SIG I IVÆRKSÆTTERE
Projekt “Kørekort i Iværksætteri” har været meget 
praksisorienteret. De fleste oplæg og input er kom-
met fra unge, der selv har startet virksomhed op, 
hvilket har givet en ekstra dimension i forhold til erfa-
rings- og videndeling. Og når unge formidler til unge, 
så har deltagerne haft let ved at identificere sig med 
iværksætteriet.   

En inspirerende og udfordrende eftermiddag i Rem-
issen sluttede med pizza ad libitum. En uundværlig 
ingrediens i en ung iværksætters dagligdag.

Eleverne, der nu har taget det eftertragtede køre- 
kort til egen virksomhed, kommer både fra HHX, den 
treårige ungdomsuddannelse på handelsgymnasiet, 
og EUX, den fireårig uddannelse, som kombinerer  
erhvervsuddannelse og studentereksamen.
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Klar til at køre  
egen virksomhed
”Kørekort i iværksætteri” har givet unge blod på tanden til at kaste sig ud i opstart af egen 
virksomhed.

Der er stille i det dunkle lokale. Kun projektoren oplys-
er de tre unge på scenen, der nu er klar til at pitche 
deres iværksætterdrøm for forsamlingen. Det er første 
gang, de har en så stor forsamlings udelte opmærk-
somhed. På lærredet bag scenen står det gule logo 
og navnet Membcount tydeligt. Man fornemmer en 
snert af nervøsitet hos iværksætterspirerne, der dog 
hurtigt får talt sig varme, da endelig det går løs.

Iværksætteraspiranterne er Cecilie Munck, Cecilie 
Heinecke og Carl Christiansen. Sammen med andre 
elever fra HHX og EUX-linjerne på ZBC i Næstved er 
de ved sidste lektion i kurset ”Kørekort i iværksætteri”. 
Foran den kyndige forsamling af medelever har de 
netop gennemført deres salgs- og præsentationstale 
af forretningsideen Membcount, og nu kan de se til-
bage på et kursus, der har givet dem konkret viden 
om og indsigt i kunsten at være iværksætter.

GREBET AF MULIGHEDEN
- Jeg blev grebet af ideen om at blive min egen chef, 
da vi fik tilbuddet om at deltage i kurset. Og fra at have 
haft en vag ide om, hvad det indebærer at starte op 
selv, så står det meget mere klart nu, siger Cecilie 
Munck.  

Cecilie Heinecke supplerer: - Vi har haft om inno-
vation på ZBC, og det var meget interessant. Jeg 
så en mulighed for at få mere praktisk viden om at 
starte egen virksomhed ved at være med i ”Kørekort 
i iværksætteri”.

Sammen med Carl Christiansen har de på kurset 
skabt ideen om at udvikle app’en Membcount, der 
skal samle de mange tilbud, som forretninger giver 

kunderne, når de har et fordels- eller medlemskort. 
App’en giver blandt andet overblik over aktuelle tilbud 
og rabatter.

IVÆRKSÆTTERE NETVÆRKER
- I udviklingen af vores forretningside har vi brugt 
meget af den inspiration, vi har fået gennem ”Kørekort 
i iværksætteri”. Det har været inspirerende at gå ind i 
iværksættertankegangen. Personlig synes jeg, at det 
kunne være spændende at skabe sin egen succes. 
Og det har jeg fået en god fornemmelse for nu, siger 
Carl Christiansen.

Gennem de ti lektioner, som kurset har varet, har de 
unge elever mødt andre unge, der har realiseret deres 
ideer og er blevet iværksættere med egen virksom-
hed. Og det har været en øjenåbner.
  
-  Alle de iværksættere, der har holdt oplæg for os, har 
vi kunne identificere os med, da vi jo er nogenlunde 
jævnaldrende. De har vist os den praktiske vej, så nu 
er det op til os selv. Vi har dog også set og faktisk også 
selv oplevet, at det er vigtigt at have et netværk, der 
kan hjælpe en videre i processen. Vores forretnings- 
ide f.eks. er baseret på en app-løsning. Men ingen af 
os ved, hvordan man kreere en app. Der har vi brug 
for et netværk, der kan åbne nogle døre og hjælpe os 
videre, påpeger Cecilie Heinecke 

Her er Cecilie Munck helt på linje: - Der er åbnet nogle 
nye perspektiver, for et er at gå med sine tanker og 
ideer om egen virksomhed og nogle gode produkter 
for sig selv. Noget andet er at få dem til at leve. Der 
skal man kunne formulere ideerne åbent, og man skal 
kunne etablere et netværk.
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Iværksætteriet har bidt sig fast i 
(fra venstre) Cecilie Heinecke, Carl 
Christiansen og Cecilie Munck, der 
har fået gode forudsætninger for at 
starte deres eget firma Membcount. 

AT VÆRE IVÆRKSÆTTER
Alle tre iværksætterspirer fremhæver Remissen, som 
et eksempel på et fagligt og kreativt miljø, hvor man 
lærer selv og lærer fra sig til gavn for alle, der kom-
mer i Remissen. Det er sådant et miljø, der stimulerer 
iværksætterånden og skubber positivt bag på proces-
sen.

-  Jeg tager mange ting med mig fra ”Kørekort 
i iværksætteri”. Hele tankegangen om at være 
iværksætter står nu meget mere tydelig for mig. Jeg 

har fået et indblik i, hvad det vil sige at leve som 
iværksætter. Hvor fokus skal være og hvilken energi, 
der skal lægges i at skabe sin egen virksomhed.

Eleverne fra HHX og EUX-linjerne på ZBC i Næstved, 
der har gennemført ”Kørekort i iværksætteri”, føler sig 
mentalt og vidensmæssigt rustet til at sætte i værk. 
De kører på den energi som alle iværksætterne, de 
mødte på kurset, indprentede dem: ”Gå nu ud og gør 
det. Det er ikke farligt”. 
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Iværksættere bør eksperimentere, og 
derfor har vi villet skabe et eksperimen-
tarium, hvor de unge har kunnet afprøve 
ideer og kreativitet af, siger Flemming 
Krabbe og Yvonne Madsen.

Iværksættere bør 
eksperimentere
Iværksætteraspiranter tilegner sig vigtige kompetencer, når det snævre 
pensumspor forlades, mener underviserne, der står bag udviklingen af kurset 
”Kørekort i iværksætteri”.

Ikke alt kan læres ud af bøgernes teoriverden og i 
klasseværelsets trygge rammer. Særligt, når det kom-
mer til iværksætteri, så må man have hænderne og 
hjernevindingerne skruet på til at tackle praktiske ud-
fordringer. Det ved underviserne, der har udviklet det 
kursus i ”Kørekort i iværksætteri”, som 14 elever fra 
HHX og EUX på ZBC i Næstved netop har afsluttet.  

- Den bærende ideen bag udviklingen af kurset har 
været at skabe et forløb, der ikke er pensum-og mål-
styret, men som mere baserer sig på at give inspi-
ration og input til eleverne fra iværksættermiljøet. Vi 
har gerne ville skabe et eksperimentarium, hvor de 
fremtidige iværksættere har kunnet afprøve ideer og 
kreativitet af, fortæller underviserne Yvonne Madsen, 
Flemming Krabbe og Henrik Ross. 

KOMPETENCER I SPIL
Alle underviser de i innovation på ZBC i Næstved og 
har således stor erfaring med de faglige og teoretiske 
discipliner, som iværksætteri bygger på. Men de har 
også blik for, at eleverne kan rustes med andre kom-
petencer, som kan berede vejen til opstart af egen 
virksomhed.

- Vi har villet styrke elevernes lyst og vilje til at sætte 
deres egen virksomhed i gang. Overordnet set har det 
handlet om at udbygge interessen og nysgerrigheden 
overfor nye udfordringer. At vække en entusiasme og 
at forberede dem på at skulle tackle de udfordringer, 
der opstår undervejs i et iværksætterprojekt, lyder det 
fra Flemming Krabbe.
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Det er vigtigt for at få de vigtige problemstill-
inger taget op til debat, at unge iværksættere 
møder andre unge iværksættere, siger  
Henrik Ross (nr. 2 fra højre), der her overværer 
iværksætteraspiranternes pitch.

Drivkraften for at deltage fra elevernes side har i høj 
grad været lyst og vilje til at deltage i noget nyt, noget 
sjovt og noget spændende, som handlede om dem 
selv og deres muligheder for at realisere deres tanker. 
Alene det faktum at de helt frivilligt har brugt 10 x 2,5 
timer efter skoletid, vidner om, at engagementet har 
været i top for de fleste.

ELEVERNES VIRKELIGHED
Kurset ”Kørekort i iværksætteri” har haft mulighed for 
at gå ny veje og fokusere mere på det praktiske i at 
starte egen virksomhed. Man kan sige at erfaringsud-
veksling og vidensdeling fra andre iværksættere har 
givet eleverne indblik i iværksætteriet fra en praktik-
ers synsvinkel. Mottoet har sådan set været:  At se, 
at høre og at gøre. Gennem ti lektioner har de mødt 
forskellige iværksættere med forskellige forretnings-
modeller og produkter. De har lyttet og lært.

- Vi har været bevidst om, at mødet med andre unge, 
der har realiseret deres iværksætterdrøm, skulle være 
en pædagogisk motor i forløbet. Netop mødet med en 
form for rollemodel gør emnet iværksætteri meget 
mere nærværende og realistisk. De forskellige oplæg 
har kunne bringe nye problemstillinger på banen, 
som vi har kunnet diskutere. Og med udgangspunkt i 

praktiske erfaringer og praktisk problemløsning vedr. 
iværksætteri har eleverne så selv kunne tilføje deres 
egen faglighed og iværksætterideer, siger Henrik 
Ross. 

På kurset har eleverne fået styrket deres lyst og vil-
je til at sætte deres egen virksomhed i gang. De har 
fået inspiration, og er blevet indgydet gå-på-mod til at 
holde fokus og udleve deres interesse eller drømme. 
 
HÅND I HÅND
- 14 elever gennemførte, og de har alle fået et fint 
udbytte af at være med. Isoleret set er det tilfredsstil-
lende. Men nu skal vi i den kommende tid have eval-
ueret forløbet og set på, hvilken plads det skal have 
i fremtidens undervisning. Det er åbenbart at sam-
spillet mellem den faglige og teoretiske ballast, elev-
erne har fået i skolemiljøet, og den passion de udviser 
i mødet med iværksættermiljøet, klæder dem meget 
fint på til iværksætteriet. Men kan det stå alene? Skal 
der også andre initiativer på banen for at få bygget 
bro mellem uddannelsesmiljøet og iværksættermiljøet 
– f.eks. ved at etablere formaliserede netværk med 
aktørerne? Eller ved at etablere et mentorkorps, der 
kan være fødselshjælper for ideer og projekter, spørg-
er Yvonne Madsen.
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Iværksættere 
viser vejen
Når iværksættere underviser spirende iværksættere, så falder mange brikker på plads, 
og usikkerheden afløses af nyt mod på en spændende fremtid.

For en iværksætteraspirant er der mange flere spørgs-
mål, end der er svar. Og nogle gange kan alle de prak-
tiske udfordringer synes uoverstigelige at klare alene. 
Her kan det være en løftestang til at komme godt og 
positivt videre at lytte til iværksættere med erfaring. 

Tais Holm og Jacob Fobian fra JET Productions i 
Næstved har været oplægsholdere på kurset i ”Køre-
kort i iværksætteri” for HHX og EUX-elever, som ZBC 
i Næstved netop har afsluttet. Begge er enige om, at 
det betyder meget for vordende iværksættere at høre 
jævnaldrende, der har stået over for de samme ud-
fordringer, give deres erfaringer videre. 

- Der er mange spørgsmål, som bedst kan besvar-
es af nogle, der har prøvet det på egen krop. Vi har 
fået mange spørgsmål om, hvordan man afbalancerer 
sin tid mellem skole eller studie og så arbejdet som 
iværksætter. Eller om, hvor meget tid man skal regne 
med at bruge på at sætte sine projekter i gang. Den 
type spørgsmål, kan man ikke finde svar på i en bog, 

der må man høre en stemme fra virkeligheden, siger 
Tais Holm.

MOD TIL AT GØRE DET
Tais Holm og Jacob Fobian driver JET Production, 
som laver medieproduktioner og grafisk design. De fik 
deres CVR-nummer i maj 2019, så hele processen 
med opstart af egen virksomhed står meget friskt i 
deres erindring. 

- Vi har videregivet viden om konkrete emner, som 
f.eks. hvordan du taler til dine kunder. Eller hvordan 
du omsætter dine ideer til praksis. Alt samme med ud-
gangspunkt i vores egen case. Men vi har også slået 
meget på, at man skal finde sin egen vej og sin egen 
måde at gøre tingene på. Og så skal man ikke være 
bange for at gå ud i virkeligheden og realisere sit pro-
jekt. Prøv det af, lyder det fra de to iværksættere bag 
JET Productions.

Tais Holm (forrest) og Jacob Fobian er 
selviværksættere og har givet iværksæt-
teraspiranterne mange gode erfaringer om 
iværksætteri med på vejen.
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Digitale badges til 
iværksætter-kursisterne
Det digitale badge giver et mere komplet og helstøbt billede af de kompetencer, der er 
udviklet gennem kursusforløbet. 

Alle kursister, der gennemførte kurset ”Kørekort i 
iværksætteri”, er blevet udstyret med et digitalt badge, 
der dokumenterer kursets indhold og de kompetenc-
er, som eleven har udviklet ved at følge kurset. 

Det digitale badges sætter ikke fokus på en given kar-
akter eller bestået/ikke bestået. Derimod formidles de 
mange forskellige faglige og personlige kompetencer, 
eleverne har fået med i bagagen undervejs. Derved 
gives et mere nuanceret og retvisende billede af elev-
en og af præstationen.

GODT PÅ CV’ ET
Idéen med det digitale badge kommer fra USA, hvor 
det har vist sig at være særdeles anvendeligt for både 
jobsøgende og arbejdsgivere. Perspektivet i det digi-
tale badge er nemlig, at eleven tilføjer det til sit CV ved 
en jobansøgning for at vise mere af deres kunnen. Ar-
bejdsgiveren kan nu få et meget mere helstøbt indtryk 
og dokumentation af elevens personlige og faglige 
kompetencer.

Det digitale badge dokumenterer de 
faglige og personlige kompetencer, som 
eleverne har fået med sig ved at gennem-
føre kurset ”Kørekort i iværksætteri”.
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Projektets definition
af iværksætteri
Revidering af definition – Iværksætteri, november 2019

Efter flere drøftelser med tovholdere og projektdeltag-
ere omkring ordet iværksætteri, og hvordan det skal 
tolkes i forhold til Undervisning i iværksætteri, har ud-
viklingsgruppen revurderet den oprindelige definition.
Den reviderede definition stiller skarpt på, at iværksæt-
teri handler om at starte egen virksomhed, og vel og 
mærke en sund og levedygtig virksomhed, der skaber 

SE PROJEKTETS GRAFISKE ILLUSTRATION AF DEFINITIONER I FORHOLD 
TIL UNDERVISNING I IVÆRKSÆTTERI 

DU KAN OGSÅ SCANNE QR KODEN OG 
SE VIDEOEN PÅ DIN TELEFON

Klik på billedet for at se videoen

værdi for andre i form af eksempelvis arbejdspladser, 
ydelser eller services. 

Du kan også se video med grafisk illustration af 
iværksætteri og de tilhørende begreber innovation, 
intraprenørskab og entreprenørskab. 

https://www.youtube.com/watch?v=MDSL59Bj6oo&feature=youtu.be
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Billeder fra networking dag d. 21.11. 2019
Læs mere i næste nyhedsbrev



Vi giver de unge 
redskaber 

til at få succes 
med at 

starte og drive 
egen virksomhed

Undervisning i iværksætteri
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